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  121 – 118تفريغ سورة األنعام من آية : 
  ) 32( شريط رقم 

) َوَما َلُكْم َأال تَْأُكُلوْا ِمما ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه َوَقْد َفصَل َلُكم 118َفُكُلوْا ِمما ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِنيَن (( 
  ) . )119اْلُمْعَتِديَن (ِإال َما اْضُطِرْرُتْم ِإلَْيِه َوِإن َكِثيًرا لُيِضلوَن بَِأْهَوائِِهم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم بِ  ما َحرَم َعَلْيُكمْ 

  ] . 119 - 118[ األنعام : 
 ---------  

هذا  إباحة من اهللا  لعباده املؤمنني أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر  )ِه ُمْؤِمِنيَن ْم بِآيَاتِ َفُكُلوْا ِمما ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه ِإن ُكنتُ ( 
ات، وأكل ما ذبح املشركني من أكل  امليت اهللا عليه، كما كان يستبيحه كفار، ومفهومه: أنه ال يباح ما مل يذكر اسم  عليه امسه

  ا .على النصب وغريه
القصد ذا األمر إباحة ما ذكر اسم اهللا ) ا ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم ِبَآيَاتِِه ُمْؤِمِنَني َفُكُلوا ِمم  قوله تعاىل ( : قال ابن جزى •

  عليه ، والنهي عما ذبح للنصب وغريها ، وعن امليتة وهذا النهي يقتضيه دليل اخلطاب من األمر مث صرح به يف قوله اآليت 
  ) .ِكَر اسم اهللا َعَلْيِه َأال تَْأُكُلوْا ِمما ذُ  (
فقالوا يا رسول الّله إنا نأكل ما نقتل وال نأكل ما يقتل الّله  εروى أبو داود بسنده عن ابن عباس قال : أتى ناس إىل النيب  •
  ن .رُِكو ُموُهْم ِإنُكْم َلُمشْ َفُكُلوا ِمما ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه. إىل قوله َوِإْن َأَطْعتُ  - فأنزل الّله  -

وذكر الواحدي أن املشركني قالوا : يا حممد أخربنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها فقال الّله قتلها. قالوا. فتزعم أن ما قتلت أنت 
ِه َعَلْيِه قوله : َفُكُلوا ِمما ذُِكَر اْسُم الل  - تعاىل  -وأصحابك حالل وما قتل الصقر أو الكالب حالل وما قتله الّله حرام فأنزل الّله 

  .اآلية 
  واخلطاب يف اآلية الكرمية للمؤمنني الذين ضايقهم جدال املشركني هلم يف شأن الذبائح.

واملعىن كلوا أيها املؤمنون مما ذكر اسم الّله عليه عند ذحبه واتركوا ما ذكر عليه اسم غريه كاألوثان أو ما ذبح على النصب ، أو ما 
ا مات حتف أنفه ، وال تضرنكم خمالفتكم للمشركني يف ذلك فإم ما يتبعون يف عقائدهم أو م - تعاىل  -ذكر اسم مع امسه 

  ( التفسري الوسيط ) .   ومآكلهم وأعماهلم إال تقاليد اجلاهلية وأوهامها اليت ال ترتكز على شيء من احلق.
  ان ا يتضّمن ويقتضي األخذ ا واالنقياد هلا.بأحكامه وأوامره آخذين ؛ فإن اإلمي: أي ) ْم بِآيَاتِِه ُمْؤِمِنيَن ِإن ُكنتُ ( 
أى : أى مانع مينعكم من أن تأكلوا مما ذكر اسم الّله عليه ، وأى فائدة تعود  )َوَما َلُكْم َأال تَْأُكُلوْا ِمما ذُِكَر اْسُم اللِه َعَلْيِه ( 

ناب األكل من الذبائح اليت ذكر اسم الّله عليها عليكم من ذلك؟ فاالستفهام إلنكار أن يكون هناك شيء يدعوهم إىل اجت
  .سواء أكانت تلك الذبائح من البحائر أو السوائب أو غريها مما حرمه املشركون على أنفسهم بدون علم

  املعىن : ما املانع لكم من أكل ما مسّيتم عليه ربكم وإن قتلتموه بأيديكم.قال القرطبي :  -
ا َحرّم  εي أّن سبب نزول هذه اآلية ما تقّدم آنفًا من أّن املشركني قالوا للّنيبء والوجه عندقال ابن عاشور :  -

ّ
وللمسلمني ، مل
وما ( اهللا أكل امليتة : " أنأكل ما نَقتل وال نَأكل ما يقتُل اللُه " يعنون امليتة ، فوقع يف أنفس بعض املسلمني شيء ، فأنزل اهللا 

مّوِه بأّن امليتة أوىل باألكل ممّا قتله الّذابح بيده ،  )ليه لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا ع
ُ
أي فأنبأهم اهللا بإبطال قياس املشركني امل

  ر.فأبدى اهللا للّناس الفرق بني امليتة واملذّكى ، بأّن املذّكى ذُكر اسم اهللا عليه ، وامليتة ال يذكر اسم اهللا عليها ، وهو فارق مؤثّ 
ّن اخلطاب مسوق إىل املسلمني إلبطال حماّجة املشركني فآل إىل الرد على املشركني بطريق وأعرض عن حماجة املشركني أل

  التعريض.
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قد فصل لكم على لسان رسولكم صلى الّله عليه وسلم  - تعاىل  -واحلال أن الّله : أى   ) َوَقْد َفصَل َلُكم ما َحرَم َعَلْيُكمْ ( 
ُقْل ال َأِجُد ِيف ما أُوِحَي ِإَيل ُحمَرمًا َعلى طاِعٍم  تعاىل (كم ذلك يف كتابه كما يف قوله ما حرمه عليكم من املطعومات ، وبني ل

َر باٍغ َوال عاٍد فَِإن  ْريِ اللِه بِِه ، َفَمِن اْضطُر َيْطَعُمُه ِإال أَْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدماً َمْسُفوحًا أَْو حلََْم ِخنزِيٍر فَِإنُه رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهل لِغَ  َغيـْ
  ) . رَبَك َغُفوٌر َرِحيمٌ 

إذا فمن الواجب عليكم أيها املسلمون أن تأكلوا وأنتم مطمئنون من مجيع املطاعم اليت أحلها الّله لكم وذكر امسه عليها ولو 
  ملشركون.خالفتم يف ذلك املشركني وأن تتجنبوا أكل ما حرمه الّله عليكم ولو كان مما يستبيحه ا

أكثر املفسرين قالوا : املراد منه قوله تعاىل يف أول سورة )  َوَقْد َفصَل َلُكم ما َحرَم َعَلْيُكمْ تعاىل ( قوله  قال ابن عاشور : •
مدنية ، وهي وفيه إشكال : وهو أن سورة األنعام مكية وسورة املائدة )  ُحّرَمْت َعَلْيُكُم امليتة والدم َوحلَُْم اخلنزير(املائدة : 

يقتضي أن يكون ذلك املفصل مقدمًا على هذا امل ، واملدين متأخر عن )  َوَقْد َفصلَ ( وقوله ،  آخر ما أنزل اهللا باملدينة
رًما على ُقل ال َأِجُد ِفيَما أُوِحَى ِإَيل حمَُ (  بل األوىل أن يقال املراد قوله بعد هذه اآلية ،  املكي ، واملتأخر ميتنع كونه متقدماً 

وهذه اآلية وإن كانت مذكورة بعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخري ال مينع أن يكون هو املراد )  طَاِعٍم يطعمه
  واهللا أعلم.

  )ُم اخلنزيرامليتة والدم َوحلَْ  ُحرَمْت َعَلْيُكمُ (أي بّني ، وهو ما ذكره يف سورة "املائدة" من قوله ) فصل(وقيل  وقال القرطبي : •
مكية واملائدة مدنِية فكيف حييل بالبيان على ما مل ينزل بعد ، إال أن يكون فّصل مبعىن )  األنعام( قلت هذا فيه نظر ؛ فإن 

  .يفّصل. واهللا أعلم
ُه َفصَلُه َهلُْم ِبَقْولِِه : ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُوِحَي َوَقْد َفصَل َلُكْم َما َحرَم َعَلْيُكْم اْآليََة ، التْحِقيُق أَن ( قـَْولُُه تـََعاَىل  قال الشنقيطي : •

 ًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالُحمَر ْيُتْم ، َوذََكْرُمتْ َعَلْيِه … ) َأْن َيُكوَن َمْيَتًة  ِإَيلَشْيٍء َميْنَـُعُكْم َأْن تَْأُكُلوا َما ذَك َوَمْعَىن اْآليَِة : َأي ،
  ِحَي ِإَيل اْآليََة ، َولَْيَس َهَذا ِمْنُه .لِه ؟ ، َواْحلَاُل أَن اللَه َفصَل َلُكُم اْلُمَحرَم َأْكُلُه َعَلْيُكْم ِيف قـَْولِِه : ُقْل َال َأِجُد ِيف َما أُو اْسَم ال

ِه : ُحرَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة اْآليََة ، فـَُهَو َغَلٌط ; ِألَن قـَْولَُه تـََعاَىل : ُحرَمْت َوَما يـَْزُعُمُه َكِثٌري ِمَن اْلُمَفسرِيَن ِمْن أَنُه َفصَلُه َهلُْم ِبَقْولِ 
] ، 119َحرَم َعَلْيُكْم [َوَقْد َفصَل َلُكْم َما  َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة ِمْن ُسورَِة اْلَمائَِدِة ، َوِهَي ِمْن آِخِر َما نـََزَل ِمَن اْلُقْرآِن بِاْلَمِديَنِة ، َوقـَْولُُه :

  ِمْن ُسورَِة اْألَنـَْعاِم ، َوِهَي َمكيٌة ، فَاحلَْق ُهَو َما ذََكْرنَا ، َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِه تـََعاَىل .
احلالة يباح لكم إال أن تدعوكم الضرورة إىل أكل شيء من هذه احملرمات بسبب شدة اجلوع ففي هذه  )ِإال َما اْضُطِرْرُتْم ِإلَْيِه  (

أن تأكلوا من هذه احملرمات ما حيفظ عليكم حياتكم. هذا هو حكم الّله الذي يريد بكم اليسر وال يريد بكم العسر فعليكم أن 
  طلة .تتبعوه ، وأال تلقوا باال إىل أوهام املتخرصني وأصحاب الظنون البا

َر ُمَتَجاقال تعاىل (    ) .ِنٍف إلِمثٍْ فَِإن الّلَه َغُفوٌر رِحيٌم َفَمِن اْضطُر ِيف َخمَْمَصٍة َغيـْ
َا َحرَم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَم َوحلََْم اْخلِنزِيِر َوَما أُِهل ِبِه لَِغْريِ الّلِه َفَمِن اْضطُر َغيْـ وقال تعاىل ( الّلَه َغُفوٌر ِإمن َر بَاٍغ َوَال َعاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإن

  ) .يٌم رحِ 
بضم الياء ، واملعىن عليه : وإن كثريا من الكفار ليضلون » ليضلون « قرأ اجلمهور  ) َوِإن َكِثيًرا لُيِضلوَن بَِأْهَوائِِهم ِبَغْيِر ِعْلمٍ (  

س من وحى غريهم بتحرمي احلالل وحتليل احلرام بسبب أهوائهم الزائفة وشهوام الباطلة ، دون أن يكون عندهم أى علم مقتب
  الّله ومستنبط من عقل سليم.

بفتح الياء ، واملعىن عليه : وإن كثريا من الكفار لينحرفون عن احلق ويقعون يف » ليضلون « وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب 
  الضالل بسبب اتباعهم ألهوائهم بغري علم وال هدى وال كتاب منري.
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  م .ح فعلهم حيث ضلوا يف أنفسهم وأضلوا غريهوقراءة اجلمهور أبلغ يف الذم ألا تتضمن قب
بفتح  )لَيِضلون(، ويعقوب رأ نافع، وابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامروق) ..َوِإن َكِثريًا لُيِضلوَن (قوله تعاىل قال ابن عاشور :  •

م ُيضّللون الّناس، واملعىن  على: بضّم الياء اصم، ومحزة، والكسائي، وخلف، وقرأ علياء على أّم ضاّلون يف أنفسهما معىن أ
ضواحد

ُ
  ، إالّ إذا قصد الّتغرير بغريه.ّل ال يكون يف الغالب إالّ ضاالً ، ألّن الضاّل من شأنه أن ُيضّل غريه ، وألّن امل

  .واملقصود الّتحذير منهم وذلك حاصل على القراءتني
  يف هذا التحذير من اهلوى ، ومسى هوى ألنه يهوي بصاحبه . •
  ) .ِو اتـَبَع احلَْق أَْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السَماَواُت َواْألَْرُض َوَمن ِفيِهن ال تعاىل ( ولق

  ) . اللهِ  َك َعن َسِبيلِ يَا َداُووُد ِإنا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكم بـَْنيَ الناِس بِاحلَْق َوَال تـَتِبِع اْهلََوى فـَُيِضل وقال تعاىل ( 
َا يـَتِبُعوَن أَْهَواءُهْم َوَمْن َأَضل ِممِن اتـَبَع َهَواُه ِبَغْريِ وقال تعاىل (  َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم أَمن َْه َال فَِإن ملالل ِه ِإنَن الليـَْهِدي اْلَقْوَم ُهًدى م

  ) . الظاِلِمنيَ 
  ( ثالث مهلكات : ... وهوى متبع ) . εوقال 

  أى : أعلم منك يا حممد ومن كل خملوق باملتجاوزين حلدود احلق إىل الباطل واحلالل واحلرام. ن )ِإن رَبَك ُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِدي (
  . εففي اجلملة الكرمية التفات عن خطاب املؤمنني إىل خطاب الرسول 

دلت هذا اآلية على أن القول يف الدين مبجرد التقليد حرام ، ألن القول بالتقليد قول مبحض اهلوى قال اإلمام الرازي : وقد 
  م .وة ، واآلية دلت على أن ذلك حراوالشه

  واملقصود من هذه الكلمة التهديد والتخويف.وقال : 
بتوّعد اهللا هؤالء الضاّلني املضلني  εسول تذييل ، وفيه إعالم للرّ  )إن ربك هو أعلم باملعتدين  تعاىل (قوله  قال ابن عاشور : •

  ، فاإلخبار بعلم اهللا م كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنه ال يفلتهم ، ألّن كونه عاملاً م ال ُحيتاج إىل اإلخبار به.
م يسمعون ا لقرآن ويُقَرأ عليهم حني الّدعوةوهو وعيد هلم أيضاً ، أل .  

  الفوائد :
  كل مما ذكر عليه اسم اهللا .إباحة األ -1
  حترمي األكل مما مل يذكر عليه اسم اهللا . -2
  أن اإلميان دافع لتطبيق أوامر اهللا . -3
  أن اهللا تعاىل فصل فيما حيرم علينا وحيل .-4
  جواز األكل من امليتة عند الضرورة .-5
  خطر اهلوى ، وأنه سبب صاد عن سبيل اهللا .-6
  الظاملني .ديد ووعيد للمعتدين  -7
  ) .) 120َوَذُروْا ظَاِهَر اِإلْثِم َوبَاِطَنُه ِإن الِذيَن َيْكِسُبوَن اِإلْثَم َسُيْجَزْوَن ِبَما َكانُوْا يـَْقَترُِفوَن (( 

  ] . 120[ األنعام : 
 --------  

  اختلف يف املراد بذلك :) َوَذُروْا ظَاِهَر اِإلْثِم َوبَاِطَنُه ( 
  ، وباطنه سره ، أي : عالنيتــه وسرّه .ظاهره عالنيته قيل : 
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  وهذا مذهب أيب العالية ، وجماهد ، وقتادة ، والزجاج. قال ابن الجوزي :  •
  االستسرار به.)  َوبَاِطَنهُ ( اإلعالن بالزنا  ) ظاهر اإلمث( وقيل : 
  .العجب وإرادة السوء للمسلمني أفعال القلوب من الكرب واحلسد و )  َوبَاِطَنهُ ( أفعال اجلوارح )  ظاهر اإلمث( وقيل : 

الثاين : أن هذا النهي عام يف مجيع احملرمات وهو األصح ، ألن ختصيص اللفظ العام بصورة معينة من غري قال الرازي :  •
  دليل غري جائز ، مث قيل : املراد ما أعلنتم وما أسررمت ، وقيل : ما عملتم وما نويتم.

وهذا حسن ألنه عاد مث توعد تعاىل كسبة اإلمث باازاة على  ، ألعمال والباطن املعتقدقال قوم : الظاهر ا  ابن عطية :قال و  •
  . هما اكتسبوه من ذلك وحتملوا ثقل

وال يتم للعبد، ترك املعاصي الظاهرة والباطنة، إال بعد معرفتها، والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة قال السعدي :  •
  لك واجبا متعينا على املكلف.معاصي القلب والبدن،والعلُم بذ

وكثري من الناس، ختفى عليه كثري من املعاصي، خصوصا معاصي القلب،كالكرب والعجب والرياء، وحنو ذلك، حىت إنه يكون به  
  كثري منها، وهو ال حيس به وال يشعر، وهذا من اإلعراض عن العلم، وعدم البصرية.

والباطن، سيجزون على حسب كسبهم، وعلى قدر ذنوم، قلت أو كثرت، وهذا  مث أخرب تعاىل، أن الذين يكسبون اإلمث الظاهر
  اجلزاء يكون يف اآلخرة،وقد يكون يف الدنيا، يعاقب العبد، فيخفف عنه بذلك من سيئاته.

  . يقول : يعملون الفواحش ويتكلمون ا )ِإن الِذيَن َيْكِسُبوَن اِإلْثَم ( 
  سيعاقبون مبا كانوا يكسبون من اإلمث.أي : )  يـَْقَترُِفون ا َكانُواْ َسُيْجَزْوَن ِبمَ ( 
  ترك الذنوب حياة القلوب . •

  ) . ... إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت يف قلبه نكتة سوداء(  εيف احلديث قال 
  ب على الذنب حىت يغمر القلب فيموت .وقال احلسن: الذنب على الذنب، مث الذن

  ع به صاحبه. قال عبد اهللا بن املبارك:فإذا مات قلب اإلنسان مل ينتف
  الذل إدماا  وقد يورث       متيت القلوب  رأيت الذنوب
  عصياا  وخري لنفسك     حياة القلوب  وترك الذنوب

َناُهْم ِبُذنُوِِْم َوَنْطَبُع َعَلى وَملَْ يـَْهِد لِلِذيَن يَرِثُوَن اَألْرَض ِمْن بـَْعِد أَْهِلَها َأْن َلْو َنَشاُء َأصَ جل ( أَ واألحسن من هذا قول اهللا عز و  بـْ
  ن ) .قـُُلوِِْم فـَُهْم ال َيْسَمُعو 

  .وقال سليمان التميمي: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته
  فهو التقى  وكبريها    خل الذنوب صغـريهاقال الشاعر : 

  الشوك حيذر ما يرى  واصنع كماٍش فوق أرض               
  إن اجلبال من احلصى            ال حتقرن صغرية               

  ال تنظر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل من عصيت.قال بالل بن سعد : 
  قال الفضيل بن عياض: ما عملت ذنباً إال وجدته يف خلق زوجيت ودابيت.

  عني سنة.ونظر أحد العباد إىل صيب فتأمل حماسنه، فأيت يف منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد أرب
وقال ابن سريين حني ركبه الدين واغتم لذلك: إين ألعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعني سنة. وقال أحد السلف: نسيت 

  القرآن بذنب عملته منذ أربعني سنة.
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  حرمت قيام الليل مخسة أشهر بذنب أذنبته. وقال الثوري :
  منعت قراءة سورة. –يعين حرام  –ام ليلة، وكم من نظرة منعت قي –يعين من حرام  –وقال بعض السلف: كم من أكلة 

  وقال أبو سليمان الداراين: ال تفوت أحد صالة اجلماعة إال بذنب.
 .الكالم قلة ىف النفس وصحة ، واآلثام الذنوب قلة ىف القلب وصحة ، الطعام قلة ىف اجلسم صحة : حكيم قال

  طلب التوبة .يا ابن آدم : ترك اخلطيئة أيسر من قال احلسن : 
  رفعت ليلة القدر بسبب أنه تالحى فالن وفالن ، فرفع علمها . •

  إذا كنت يف نعمة فارعها   فإن املعاصي تزيل النعم .
  وداوم عليها بشكر اإلله    فإن اإلله سريع النقم .

  قال الشافعي :
  شكوت اىل وكيع سوء حفظي    فأرشدين إىل ترك املعاصي . 
  ونور اهللا ال يؤتاه عاصي .    لم نوٌر   وقال : اعلم بأن الع 

  الفوائد :
  وجوب ترك الذنوب مجيعها . -1
  من ترك الذنوب ، االبتعاد عن مواطنها واالقرتاب منها . -2
  وجوب التوبة فوراً ملن ارتكب ذنباً أو معصية . -3
  ديد للذين يكسبون الذنوب الظاهرة أو اخلفية وال يتوبون . -4
ُيَجاِدُلوُكْم َوِإْن َأَطْعُتُموُهْم ِإنُكْم ُلوْا ِمما َلْم يُْذَكِر اْسُم اللِه َعَلْيِه َوِإنُه َلِفْسٌق َوِإن الشَياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيآئِِهْم لِ َوَال تَْأكُ ( 

  ) . )121َلُمْشرُِكوَن (
  ] . 121[ األنعام : 

 ----------  
أى : ال تأكلوا أيها املسلمون من أى حيوان مل يذكر عليه اسم الّله عند ذحبه ، بأن  )َلْم يُْذَكِر اْسُم اللِه َعَلْيِه َوَال تَْأُكُلوْا ِمما ( 

  ، أو غري ذلك مما سبق بيانه من احملرمات. -تعاىل  -ذكر عليه اسم غريه ، أو ذكر اسم مع امسه 
ى األكل من الذي مل يذكر اسم الّله عليه ، أى : وإن األكل من ذلك احليوان مجلة حالية والضمري يعود عل )َوِإنُه لَِفْسٌق ( 

وابتعاد عن الفعل احلسن إىل الفعل القبيح ، ويف ذلك ما  -تعاىل  -املذبوح الذي مل يذكر اسم الّله عليه خلروج عن طاعة الّله 
  فيه من تنفريهم من أكل ما مل يذكر اسم الّله عليه.

أى : وإن إبليس وجنوده ليوسوسون إىل أوليائهم الذين اتبعوهم من  )اِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيآئِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم َوِإن الشيَ ( 
  . املشركني ليجادلوكم يف حتليل امليتة ويف غري ذلك من الشبهات الباطلة

  اختلف يف املراد بالشياطني هنا ؟ •
إلنس ، كاوس الذين يرون جواز أكل امليتة ، وكذا اليهود الذين يفسدون على الناس املراد بالشياطني هنا شياطني ا فقيل :
  دينهم .
الباطل ، وأساليب الكالم اليت جيادلون ا  أهل الشرك صـــنوفصدور املراد بالشياطني شياطني اجلن الذين يقذفون يف  وقيل :
   غريهم .
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  والظاهر العموم .
ُيَجاِدُلوا اْلُمْؤِمِنَني ِيف قْـَواِل ِيف َذِلَك بِالصَواِب ، َأْن يـَُقاَل : ِإن اللَه َأْخبَـَر َأن الشَياِطَني يُوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم لِ َوأَْوَىل األَ  قال الطبري :

ُهْم ،  َحتْرِميِِهْم َأْكَل اْلَمْيَتِة ِمبَا ذََكْرنَا ِمْن ِجَداهلِِْم ِإياُهْم . َوَجائٌِز أَْن َيُكونَ  اْلُموُحوَن َكانُوا َشَياِطَني اِإلْنِس يُوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم ِمنـْ
َأْخبَـَر اللُه اِن ِكَالُمهَا تـََعاَونَا َعَلى َذِلَك ، َكَما َوَجائٌِز َأْن َيُكونُوا َشَياِطَني اجلِْن أَْوَحْوا ِإَىل أَْولَِيائِِهْم ِمَن اِإلْنِس ، َوَجائٌِز َأْن َيُكوَن اْجلِْنسَ 

ُهَما ِيف اآليَِة اُألْخَرى الِيت يـَُقوُل ِفيَها : {وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكل َنِيب َعُدوا َشَياِطَني اِإلْنِس وَ  اجلِْن يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف َعنـْ
ْنِدي ، ِألَن اللَه َأْخبَـَر نَِبيُه أَنُه َجَعَل َلُه أَْعَداًء ِمْن َشَياِطِني اجلِْن َواِإلْنِس ، َكَما َجَعَل اْلَقْوِل ُغُرورًا} ، َبْل َذِلَك اَألْغَلُب ِمْن تَْأِويِلِه عِ 

لَِئَك الشَياِطَني يُوُحوَن ِإَىل أَْولَِيائِِهْم ِمَن ن أُو ِألَنِْبَيائِِه ِمْن قـَْبِلِه يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض اْلُمَزيَن ِمَن األَقْـَواِل اْلَباِطَلِة ، ُمث أَْعَلُمُه أَ 
  اِإلْنِس لُِيَجاِدُلوُه َوَمْن تَِبَعُه ِمَن اْلُمْؤِمِنَني ِفيَما َحرَم اللُه ِمَن اْلَمْيَتِة َعَلْيِهْم.

  . يف استحالل ما حرمه الّله عليكم ) مْ َوِإْن َأَطْعُتُموهُ ( 
  يف شركهم ، وحتليلهم احلرام ، وحترميهم احلالل .)  مْ ُموهُ َوِإْن َأَطْعتُ قال السعدي (

  . قال ابن كثري : أى : حيث عدلتم عن أمر الّله لكم وشرعه إىل قول غريه فقدمتم عليه غريه )ِإنُكْم َلُمْشرُِكوَن  
سلمني ، فلذلك كان طريقكم وا املـــــألنكم اختذمتوهم أولياء من دون اهللا ، ووافقتموهم على ما به فارقوقال السعدي :  •

  طريقهم .
  الفوائد :

  حترمي األكل مما مل يذكر عليه اسم اهللا .-1
  أن األكل من امليتة حرام وفسق ألنه خروح عن أوامر اهللا .-2
  أن الشياطني يزينون للناس اادلة والدفاع عن الباطل .-3
  وجوب طاعة اهللا . -4
  ل أو حتليل احلرام .حترمي طاعة غري اهللا يف حترمي احلال -5
 


